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0. Índex 



“Cada personatge te una col·locació corporal que el defineix” 
 
És una obra de creació que inicia l'actriu Pepa Lavilla, el projecte parteix de  un 
treball de construcció física dels personatge. Cada personatge té una col·locació 
corporal que el defineix i el determina a l’hora de realitzar les seves activitats 
quotidianes i que també li marca la seva manera de ser i de comportar-se en la vida. 
Aquest projecte volia fer l'ullet davant les  dificultats i avantatges que comporten les 
diferents actituds a la vida. 
  
Per realitzar aquest projecte,  l' institut del teatre de Vic li concedeix  fer una  
residència, i això l’ajuda a realitzar la creació d'una manera més planera. 
Aquests personatges estan inspirats en la visió del món a partir de la cultura Seitai: 
que es basa en l'observació del moviment de la naturalesa humana. 
  
L' impuls que ens mou depèn de la pròpia combinació dels cinc moviments. 
Així sorgeixen cinc Deesses: 
 
La iniciativa de la Marina és el motor per dirigir-se cap a la fita marcada. 
L'Aurora estira el cos cap amunt per instal·lar-se en el món de les seves idees. 
La Milagros va d'una cosa a una altra buscant sempre la comunicació i la relació amb 
els altres. 
La Sofia viu l'absolut de la vida des del seu centre, projectant-se en els seus alumnes. 
La Remei protegeix les seves Deesses, defensa la capacitat d' adaptació quan 
l'exterior les sotmet. Són la seva inspiració.  
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“és posant l'accent en cada un dels propis moviments de l'actriu , que es 
composa la caracterització d'aquests cinc personatges“... 
 
Una única actriu juga en escena tots els personatges. És posant l'accent en cada un dels 
propis moviments de l'actriu ,que es composa la caracterització d'aquests cinc 
personatges.  Son fruït  de la seva pròpia combinació dels cinc moviments. Les 
combinacions són infinites, però les que li han dut a composar aquests personatges en 
concret, són les que sorgeixen, a les improvisacions d'ella mateixa i de l'impuls de 
cadascun dels seus  moviments : 
 
Marina: Rapidesa en el moviment i en el pensament 
Aurora: Des de la contemplació, reflexiona sobre tot el que realitza, actitud observadora i 
una mica distant, per així veure una coordinació global  
Milagros: Canvia contínuament de direcció e intenció, sempre cercant coses noves. Li fa 
sentir molt malament que li manqui la companyia. 
 Sofia: Destaca la profunditat de tot el que fa, i la dedicació per les seves  criatures. 
 Remei: Sempre protegeix el que li es propi, detecta els invasors i marca el territori, amb 
força els expulsa. 
  
Hi ha present en el treball la idea de jugar amb un cert  fregolisme, hi ha un canvi ràpid 
d'un personatge a l'altre , encara que es presenten separats, amb els respectius monòlegs 
i lligats pel personatge de la psicòloga que fa de fil conductor de la història. 
 
És a partir d'aquest treball corporal i de creació dels personatges que la escriptora Paulina 
Fariza, dona paraula literària als personatges i la trama. 
 
Montse Colomer fa un acompanyament en la creació. La Montse Rodríguez fa la feina 
d'ajudant de direcció en la última part del treball. 
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 “1De la mateixa manera que algunes espècies animals i líquens han sobreviscut en les 
condicions ambientals més hostils des dels temps del Juràssic, així ho fan i ho han fet les 
dones. Aquesta intel·ligència adaptativa per força ens ha de portar a la més atenta 
observació i com a conseqüència a una profunda humilitat científica. “ 
 
 
  
La doctora Remei Riva, psicòloga cognitiva, neurocientífica, cap del departament de neurobiologia de la 
Universitat de Barcelona i directora de la revista Arrels de ciència, des de la profunda convicció que estem vivint 
una moment daurat pel que fa al trasbals de les bases de la metodologia científica tradicional, ens presenta 
Marina Koral, ex integrant de l'equip olímpic de natació sincronitzada;  
Aurora Blanch, cap d´un projecte que pot revolucionar les relacions familiars; Milagros Panceta, posseïdora 
d'una recepta secreta contra la frustració de l'amor i Sofia Glisandó, alumna directa de Maria Callas que regala 
la saviesa que s'amaga darrera de la tècnica vocal.  
 
Cadascuna d'aquestes dones arquetípiques, que el mestre Jung s'havia descuidat de definir  il·lustren a la seva 
manera la tesi que la doctora anomena provisionalment Deesses Nostres,  i ens donen una lliçó d'adaptació que 
la metodologia científica androcèntrica necessita aprendre d´una vegada i per totes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1La ciència que esdevindrà  (Remei Riva,  núm. XXXVI de Arrels de Ciència) 
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 “Cada persona té un posat a la vida; una actitud i una manera de fer que ens caracteritza i ens fa ser 
únics a l'hora que semblants a d'altres.” 
 
Cinc mirades, cinc dones, que són capes d'una dona. Són fruit dels moviments que les impulsen per sortejar 
els entrebancs de la vida. 
 
Deesses de casa nostra, Deesses d'estar per casa, heroïnes dels nostres dies . 
 
Cinc personatges, certament fantasiosos però alhora ben reals, que comparteixen una feminitat disbauxada, 
tendra, ferida i crítica a la vegada. Són personatges que, amb resolució i certa ironia, no es deixen escanyar 
per l´invisibilitat i els cops al seu esperit. 
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“Una psicòloga que reivindica el més essencial, que és la capacitat d'adaptar-
nos al món on vivim...” 
  
Una psicòloga ens presenta 4 casos, 4 dones, 4 deesses, que a partir de les seves dificultats ens 
mostren les seves habilitats per sortejar els entrebanc de la vida. 
 
Marina busca feina en positiu encara que ha perdut el cos esvelt de la joventut, Aurora 
presenta un projecte revolucionari pel que fa a l'evolució humana. Milagros  té la recepta per 
evitar les frustracions en l'amor i Sofia ens ensenya que respirar és el que ens fa viure. 
 
Una psicòloga que reivindica el més essencial, que és la capacitat d'adaptar-nos al món on 
vivim. L' espontani que portem dintre sovint ens porta a revelar-nos o sortir-nos del que està 
establert. 
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“ Veure que ens mou a la vida i com això repercuteix en la nostra vida ...” 
  
 Va dirigit a un públic adult i juvenil 
 
Si podem entendre les reaccions de les persones que ens envolten ens serà més fàcil 
conviure-hi. Aquesta obra és un mirall de les diferents actituds que caracteritzen certes 
dones, diferents formes de sortir-se'n davant els entrebancs de la vida. Veure que ens 
mou a la vida i com això repercuteix en la nostra vida, ens dona perspectiva per conèixer-
nos i comprendre el que vivim. 
 
Piquem l'ullet per arribar a la reflexió. 
 
Presentem cinc dones que són Deesses perquè es regeneren i troben sortides 
sorprenents davant l'encarcarament que el pensament col·lectiu les imposa.  
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 Creació i intèrpret: Pepa Lavilla 

Autora: Paulina Fariza 
Direcció: Pepa Lavilla 

Ajudant de direcció : Montse Rodríguez 
Disseny de llums: Lluís Quintana 

Vestuari: Teresa Mo 
Música: Clara Bertran 

Escenografia : J.Uribe Robert 
 
  

Producció: Pepa Lavilla, amb el suport del servei de residència de l’Institut del Teatre de Vic. 
 
 
 
 
 
 

Acompanyament en la creació Montse Colomer 
Agraïments a Christian Atanasiu i Radio Roda 
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 Pepa Lavilla, actriu de teatre cinema i televisió : 
 
L'actriu Pepa Lavilla ha treballat en els últims anys en la creació de monòlegs amb la dona 
com a protagonista:   
 
Movent les paraules, el teatre i la dansa es combinen per donar vida als contes de la 
Montserrat Roig 
Pomes per la Pau, la dansa i el bufó es donen la mà, per donar una visió crítica de la 
guerra 
Estimar sense morir, és un monòleg sobre la violència de gènere. Contes teatralitzats de 
la Mercè Rodoreda,  interpreta quatre personatges diferents, un per cada conte        
     
 
Altres projectes teatrals són: 
 
Cor de la MEDEA al Grec 92, amb la Irene Papas i la direcció de la Núria Espert 
Encarnació Involuntària,  Obra de teatre que combina el gest i la dansa. 
”La Música va per dintre” és un treball amb màscara.                               
“Los Entrepasos” Amb ‘La Compañía de Teatro Castellano de Barcelona 
  
Espectacles Infantils: “Altamar” i “El Circ Girat”,entre d'altres. 
 
Com actriu de cinema i televisió treballa amb directors com: Miquel Garcia Borda; Txerra 
Cirbián; Antonio de la Loma; Pere Puig; Jordi Cadena i Paco Barrachina  entre d'altres. 
 
Treballa per diverses empreses composant personatges d´animació. 
 
Amb les editorials “Text i Bruño”,treballa  l’animació a la  lectura a les escoles.   
Participa en diversos programes de ‘Conta-contes’. 
L ’editorial Alba publica els seus llibres: “Taller de teatro: juegos teatrales para niños y 
adolescentes” i "Taller de cuentacuentos"  
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 Paula Fariza, Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB 
 
 
 
Lectora d’originals. Editoriales Medici, Omega, Plaza y Janés, Editorial Salamandra i Edhasa.  
Traductora d’anglès, alemany, castellà i català. Editoriales Medici, Anagrama, Destino. 
Crítica literària. La Vanguardia, El Observador, Revista Qué Leer. 
Assistent d’edició. Editorial Salamandra. 
Directora editorial, Editora i  Cap de premsa. Alba Editorial. 
Impulsora del projecto Context,  Café-librería, a Girona 
Publicacions: 
Inociencia (Poesía). Ediciones del Ayuntamiento de Málaga 
Les sospites de la Mònica (conte infantil), Editorial Cruïlla. Barcelona, 2002 
Un cuento chino sobre la felicidad (novel.la), Ellago editores. Castellón, 2008 
 
Actriu-Cantant: 
Chomsky-Show espectacle dirigit per Xavier Albertí amb música de Carles Santos. Mercat de les Flors de Barcelona. 
Cubana Marathon Dancing, espectacle del grup La Cubana. 
Integrant del grup musical Stupendams. 
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Montse Rodríguez i Clusella. 
 
 
Com a actriu: 
 “Aitona Matias”/“Avi Ramon”/“Abuelo Ramón” Teatre Nu. Direcció: Víctor Borràs  “Somnis d’Alícia” Teatre Nu. Direcció: Víctor Borràs.  
 “Dies Irae; en el Réquiem de Mozart” de Marta Carrasco.   
“Nàufrags” de Lluís Danés.   
“Tranuites Circus” Lluís Llach. Direcció: Lluís Danés. Moviment: Marta Carrasco. 
 “L’avarícia fa forat”. Espectacle de commedia dell’arte. Cia. Momama.  
 “Nits de Serrallonga” Agraïts d’Aguantar-nos. Direcció: Marc Angelet. 
“¿Bailamos?” de Sèmola Teatre. // “Esperanto” de Sèmola Teatre.  
Amb CorCia: “Figures d’aigua”. “Rinconete y Cortadillo” “Retalls del Ter” “La Celestina” “Entremeses” “Precipici” i “Cor”  
  
A la direcció: 
 “Sóc una màquina” de Gerard Guix. //  “Punxes a la sorra” de Jordi Roca. Exili i Maternitat d’Elna. // “Salveu les nostres ànimes” de Gerard Guix. 
Direcció d’actors. Sala Beckett. // “Retalls del Ter” CorCia. Dramatúrgia i direcció. 
  
Audiovisual, curtmetratges i vídeo treballa amb els directors: 
Ángel de la Cruz. Jair Domínguez i Sergi Prat. Lluís Danés. Jordi Crusats. Jordi Baucells. Xef Vila. //  i Sílvia Arimany.  
  
Animacions infantils amb “La Serpentina”.  
 
Llarga experiència en docència per a totes les edats. 
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Lluís Quintana   Closa 
 
 
Treballs de: manteniment i reparació d’instal·lacions i materials de llum i sò 
 Amb diverses companyies i a l' Institut del Teatre – Centre  d’Osona 
  
Treballs com a tècnic 
Amb diverses companyies i a l’ Institut del Teatre – Centre  d’Osona  
Al Mercat de les Flors:  Festival Grec 95.  Festes de la Mercè 95. 
Teatre Nacional de Catalunya.  
 
En l'actualitat a l' Institut del Teatre – Centre  d’Osona, realitza les tasques: 
-Assistències tècniques de llum i so a tots els tallers. 
-Manteniment de material elèctric i de so a les aules.                                     
-Seguiment de les obres “Teatre Laboratori”   
-Muntatge i desmuntatge de llum, so i escenografia de totes les representacions del “Teatre Laboratori”. 
-Operador de controls a les representacions del “Teatre Laboratori”.  
  
Dissenys d’il·luminacions 
A 35 obres de teatre 
  
Gestió i coordinació    tècnica 
  
Cursos d’il·luminació (com a professor) 
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ESPAI ESCÈNIC  
 

Un mínim de 6x6 metres . 
  

SO  
 

Un equip de so suficient per la sala amb reproductor de doble CD . 
  

IL·LUMINACIÓ 
 

26 – PCs de 1 KW . amb viseres i portafiltres 
5 – retalls ETC- Junior o similar . 

24 – Canals de dímer . 
1- taula de control de il·luminació programable . 

3- peanes per posar focus al terra . 
  

NOTA 
 

La il·luminació és adaptable al material que hi hagi a l’espai . 
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Pepa Lavilla 
pepalaras@gmail.com  

654 834 976  

http://pepalavilla.blogspot.com 

 

 

 

contacte 


